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• Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg.
En affärsvolym på 53,8 miljarder.

• Vi är ca 150 anställda (135 årsarbetare) fördelade på
telefonbank och 3 kontor i Varbergs kommun.
• Varbergs Sparbank har kontor i Varberg, Tvååker och
Veddige.
• Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas
lokalt - stora som små, av oss som känner kunden,
verksamheten och marknaden. Närhet som
konkurrensfördel.
• Banken har ca 52 000 privatkunder, 44 000 bedöms ha sin
huvudsakliga bankaffär hos Varbergs Sparbank.
Marknadsandelen beräknas till cirka 60%.
• Banken har ca 4 000 företagskunder och en
marknadsandel på företagsmarknaden på cirka 60%

•

Under 2020 fattade styrelsen beslut att banken skulle
skaffa en extern rating i syfte att kunna fortsätta bedriva
en framgångsrik finansieringsverksamhet på
kapitalmarknaden.

•

Under september bekräftade Nordic Credit Rating
bankens ratingbetyg A- med stabil utsikt

•

Betyget har fastställt mot bakgrund av bankens mycket
starka kapitalisering och goda hantering av
kreditportföljen.

Vision

Varbergs Sparbank – det självklara valet

Syfte

Tillsammans bygger vi ett hållbart, livskraftigt Varberg. En bättre ekonomisk
vardag ger framtidstro till människor, företag och samhälle.

Affärsidé

Vi skapar den bästa kundupplevelsen för var och en. Med närhet, kompetens och engagemang
utvecklar vi tillsammans våra kunders ekonomi. Med stor kännedom om vår kund och marknad,
fattar vi beslut och gör affärer där hela vinsten återinvesteras i Varberg.

Intern

Ekonomi

Kund
Högst kundnöjdhet i vår bransch i Varberg

Långsiktig och god lönsamhet i bankverksamheten

Medarbetare

Risk

Den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch i västra Sverige

Långsiktigt hållbar riskprofil

Marknad
Alla i Varberg ska veta vad Varbergs Sparbanks varumärke står för och
känna till vårt långsiktiga och hållbara arbete.

Intern

Sponsring.
Vi brinner för ett levande föreningsliv.
Därför sponsrar vi 120 lokala föreningar
inom allt från elitidrott till knattefotboll,
från fågelskådning till kultur.

Bankverksamheten.
Vår största samhällsnytta gör vi genom
att finnas där för våra kunder, att främja
en sund och hållbar ekonomi och skapa
möjligheter till utveckling.

• Positiv samhälls- och befolkningsutveckling

• Tillräckligt storlek för långsiktig framgång och utveckling av sparbanksverksamhet
• Fördjupning av kundrelationer och Varbergs tillväxt snarare än ökade
marknadsandelar ger underlag för bankens utveckling

Invånare

65 710
+800/år

500
bostäder
varje år

Mål:

80 000
År 2030

Sedan 1836 har vi utvecklat Varberg.
Genom vår sponsring och våra stiftelsebidrag stödjer vi bygdens utveckling inom
föreningsliv, idrott, kultur, näringsliv,
forskning och utbildning

Vi hanterar hållbarhetsrisker och
möjligheter i kreditgivningen och hjälper
våra kunder att öka takten i resan mot en
mer hållbar framtid.

Vi främjar en hållbar ekonomi hos våra
kunder. Genom att ge råd och utmana
våra kunder inom hållbara placeringar
och affärer, hjälper vi våra kunder att
fatta hållbara beslut.

•

I våras lanserades Gröna bolån, Grönt billån,
Hållbarhetslån och Sollån till privatkunder

•

Under 2020, utbildades 2230 unga i privatekonomi
genom Varbergs Sparbanks skolprojekt ”KOLL”

•

•

I höstas stärktes erbjudandet ytterligare genom att
lansera Gröna fastighetskrediter till företag

•

•

Fortsatt arbete med att stärka erbjudande inom
hållbara placeringar

•

Stärkt kompetens hållbarhetsanalys i
kreditberedningen inom företagsmarknad

Sedan Sparbanksstiftelsen Varberg grundades 2001
har 387 miljoner kronor betalats ut i bidrag till olika
samhällsnyttiga projekt och ändamål

Stärkt kompetens hållbara affärer och
Implementering hållbarhet i kundrelationer

•

•

Integrera hållbarhetsrisker i bankens riskramverk

Banken sponsrar 120 lokala föreningar inom
samhälle, kultur och idrott

•

Identifiera och hantera hållbarhetsrisker (TCFD)

•

Nystartat ungdomsråd för att fånga in ungas tankar
om hur banken kan utvecklas.

Bankens klimatarbete:
- Vidareutveckling klimatrapportering och mål

- Förnybar el och energikartläggning

- Kompetenshöjning klimatförändringar

- Aktivt verka för att minska kartlagda utsläpp

- TCFD under 2022
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Portfölj av gröna lån

•

Gröna byggnader

•

Hållbara transporter

•

Hållbart jordbruk

•

Energieffektivisering

•

Hållbart skogsbruk

•

Förnybar energi

Process för utvärdering och val av lån

Varbergs Sparbanks Gröna Kommitté utgör en viktig del i urvalsprocessen av gröna lån. Kommitténs ansvar omfattar bland
annat; godkännande avseende vilka lån som skall ingå i den gröna portföljen, uppdatering av ramverket om så behövs, årlig
rapportering etc.

Förvaltning av gröna lån

Alla gröna obligationer hanteras på en portföljnivå. Varbergs Sparbank kommer att säkerställa att det finns tillräckligt med
gröna lån i portföljen

Rapportering

Rapportering av gröna lån kommer att publiceras på årsbasis. Verifiering av rapporteringen kommer göras av extern part
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Kategorier av gröna lån

Exempel

Gröna byggnader

i. Byggnader som antingen har eller med målsättning att få minst Miljöbyggnad Silver eller Green Building
ii. Byggnader som har eller kommer få en energideklaration (EPC) med energiklass A eller B, eller om de ligger inom topp 15% av det nationella
eller regionala byggnadsbeståndet
iii. Renovering eller kommande renovering av byggnader som leder till en minskad energikonsumtionen med 30%

Hållbart jordbruk

i. Ekologiskt jordbruk certifierat enligt nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning

Hållbart skogsbruk

i. Certifierat skogsbruk enligt Forest Stewardship Council (FSC) eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Hållbara transporter

i. Fossilfria fordon drivna på el, hydrogen eller biobränsle
ii. Infrastruktur för hållbara transporter inklusive elektriska laddningsplatser

Energieffektivisering

i. Projekt som förbättrar energieffektivitet, inklusive LED-belysning, värmepumpar, förbättringar av ventilationssystem, utbyggnad av fjärrvärmeoch kylsystem

Förnybar energi

i. Vindkraft
ii. Solenergi
iii. Vattenkraft

SDGs
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12%
17,9%
53,3%
2,2%

36,5%
3,0%
Berättigade gröna lån
motsvarar 6,5 % av den totala
utlåningsportföljen*

3,8%
6,0%

60,3%

13,8%
88%

Privatlån (SEK5bn)

Företagslån (SEK8bn)

Fastighetsförvaltning

Jordbruk, fiske, skog

Tillverkning

Handel

Hotell och restaurang

Transport

Gröna byggnader

Hållbart jordbruk

Källa: Från gröna registret uppdaterad per 2021-09

Övrig utlåning till företag

Källa: Delårsrapport Kvartal 3 Januari - September 2021
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Process för urval av gröna privatlån

Banken har en process för urval av gröna bolån som bygger på
registrerad energiklass hos boverket.
Process för urval av övriga gröna privatlån är föremål för granskning
i den Gröna Kommittén.

Kreditprocess för samtliga företagslån

i.

Alla kunder genomgår en robust on-boarding process, Know-Your-Customer procedure

ii.

Hålbarhetsanalys utgör en del av kreditprocessen; analysen görs av en kundansvarig och dokumenteras på en
separat bilaga som ingår i kreditansökan

Ytterligare process för urval av gröna företagslån

i.

Kundansvariga fyller i ansökan för nya gröna lån som lämnas över till Kreditstaben

ii.

Kreditstaben gör en bedömning av nya gröna lån samt existerande lånestocken i enlighet med ramverket

iii.

Urvalet av berättigade lån presenteras för Gröna Kommittén

iv.

Gröna lån godkända av Gröna Kommittén (nya + existerande) förs in det gröna registret
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Rapportering för användning av emissionslikvid
Likviden från Varbergs Sparbanks Gröna obligationer
kommer granskas löpande via det gröna registret som
innehåller alla godkända gröna lån inkl. nya och
existerande lån

Varbergs Sparbanks gröna obligationer kommer
hanteras på en portföljnivå. Detta innebär att en grön
obligation inte kommer länkas direkt till en (eller fler)
berättigade gröna lån

Eventuell likvid som ej blivit allokerade kommer att
placeras i enlighet med Varbergs Sparbanks interna
krav för likviditetsreserven

•

Totalt belopp för utgivna gröna obligationer

•

Andel av likvid som används för finansiering / re-finansiering samt nedbrytning
på de olika kategorierna av gröna lån

•

Totalt ej allokerad likvid (om sådana finns)

Rapportering av miljökonsekvenser

•

Resultatmått/indikatorer av miljöpåverkan eller nyttan för de olika
kategorierna av gröna lån

•

Kommer redovisas på portföljnivå
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•

•

CICERO Shades of Green har bedömt Varbergs
Sparbanks Green Bond Framework som CICERO
Medium Green
CICERO Shades of Green har också bedömt styrning
och strategi i Varbergs Sparbank’s Green Bond
Framework till “Good” och i linje med principerna i
ramverket

•

•

•

Banken förväntar sig att alla intäkter från den första
emissionen under detta ramverk kommer att vara
refinansiering, med 75 procent riktade till kategorin gröna
byggnader. Kriterierna för denna kategori är satta högt
avseende miljöcertifieringar och
energianvändningsprestanda
Varbergs Sparbank har miljömål som är relevanta för sin
bransch, det vill säga kvantifierade mål för sina egna
utsläpp men också bra strategier för att minska
miljöeffekterna av sin finansieringsverksamhet
Den Gröna Kommittén för gröna obligationer har relevant
miljöexpertis och är ansvarig för att välja ut berättigade lån.
Intäkterna från gröna obligationer anses spåras tydligt och
rapporteringen är stark

Kategorier av gröna lån

Allokerad nyans av grönt

Gröna byggnader

Light Green till Medium Green

Hållbart jordbruk

Light Green till Medium Green

Hållbart skogsbruk

Medium Green

Hållbara transporter

Dark Green

Energieffektivisering

Förnybar energi

Medium Green

Medium Green
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Rörelseresultatet har ökat med 133 % mellan
jämförelseperioderna.
Banken har tre huvudsakliga intäktskällor; räntenetto från
kundverksamheten, provisionsnetto på förmedlade affärer
och avkastning på finansförvaltningen i form av räntor och
utdelning.
Mellan perioderna syns ökad konkurrens om bolåne- och
företagskunder genom ett minskat räntenetto, detta vägs upp
av ökade provisioner för förmedlade bolån och
värdepapperprovisioner.
Under 2021 har banken gjort stora återföringar från
kreditreserven. Det beror främst på; lägre kreditrisk i enskilda
engagemang, förbättrade makroekonomiska utsikter och en
lägre påverkan från pandemin på bankens kunder.
Åter utdelning på bankens innehav av Swedbankaktier 2021,
ca 59 mkr, samt ytterligare 59 mkr utbetalas under Q4.

Positiva värdeförändringar i bankens finansförvaltning samt
derivatportfölj har påverkat resultatet för året.
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De senaste åren har bankens räntenetto
utvecklats positivt trots lågräntemiljö.

•

God kredittillväxt i egen balansräkning har
bidragit till utvecklingen.

•

Under 2021 ser vi en nedgång i räntenettot
som effekt av ökad konkurrens inom bolåneoch företagskunder
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•

•

•

Stark konkurrens om bolån pressade
lönsamheten till en nivå där avtalet med
Swedbank Hypotek förhandlades om under
2020.
Värdet på fondvolymer och försäkringar har
vuxit under flera år och med dem
provisionsintäkterna.
Bankens intäkter från
värdepappersprovisioner var per utgången
av Q3 på den högsta nivån hittills.
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K/I talet har hållit sig på en god nivå trots en pandemi

•

Kopplat till bankens affärsmodell och
tradition så är det utlåning och inlåning från
allmänheten som utgör de stora delarna i
balansräkningen

•

Tillväxten i balansräkningen har präglats av
en stor ökning i volymen bolån under Q4 -19
och en extremt stark inlåningstillväxt från
våren 2020.

•

Den ökade inlåningen har resulterat i ökad
utlåning till kreditinstitut (bankens rörliga
likviditet)

•

Bankens målsättning är att använda den
ökade likviditeten till att öka utlåningen i
egen balansräkning till både bolån och
företagslån.

•

Hög kärnprimärkapitalrelataion

•

Hög soliditet

•

Mycket god bruttosoliditet, krav på minst 3 %

•

En hög nivå av likviditet i kombination med
hög kvalitet av likvida tillgångar
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• Tyngdpunkten i bankens utlåning är bolån
och fastighetsförvaltning.

4000 000

• Banken har även en relativt stor
marknadsandel inom jord- och skogsbruk

3000 000

• Reserveringsgraden för hela kreditstocken
är 0,45%

2000 000

• Merparten av reserveringarna sett till volym
är individuellt bedömda engagemang inom
övrig företagsutlåning
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Bruttoutlåning

Förlustreserv

•

•

•

Banken har en historia av mycket låga
kreditförluster.

Mellan åren 2005 och 2020 har
kreditförluster pendlat mellan -0,106%
och +0,072% av utlåningen vilket
motsvarat -12,2 mkr till +4,9 mkr.
Under 2021 ser vi stora effekter från
bearbetning av individuella engagemang
samt förbättrade makroutsikter när
samhällen öppnar upp vilket leder till
återföringar av kreditförluster om +0,18%
ack per 30/9.

Kreditförluster i % av utlåning
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•

•
•
•

59 % av utlåningen är säkerställd med pant i
småhus, bostadsrätt eller i flerfamiljshus

35%
30%

86 % av utlåningen är säkerställd med
fastighetspant

25%

Resterande del är säkerställd med
företagshypotek, borgen och värdepapper

15%

Endast 2,8 % är blancoutlåning
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Bankens kapitalbas består endast av
kärnprimärkapital.
Kapitalbasens storlek har stärkts
genom goda resultat i bankrörelsen.

24,1%
2 500 000

25%

23,9%
22,2%
20,4%

Kapitalkraven har minskat de senaste
åren genom aktivt arbete med
exponeringsklasser, minskade
buffertkrav samt regulatoriska
förändringar per H2 2021.
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Bankens bedömning är att
kapitalbasen kommer att överstiga
även kommande kapitalkrav med god
marginal, exempelvis Pelare II
vägledning samt återställande av den
kontracykliska bufferten.
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•

Bankens kapitalbas består endast av
kärnprimärkapital.
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•

Kapitalbasens storlek har stärkts
genom goda resultat i bankrörelsen.
Kapitalkraven har minskat de senaste
åren genom aktivt arbete med
exponeringsklasser, minskade
buffertkrav samt regulatoriska
förändringar per H2 2021.

Bankens bedömning är att
kapitalbasen kommer att överstiga
även kommande kapitalkrav med god
marginal, exempelvis Pelare II
vägledning samt återställande av den
kontracykliska bufferten.
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Inlåning
Fond
Försäkring
Depåer
∑ Sparande
Utlåning
Övrig utlåning
Swedbank Hypotek
∑ Låna
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9 323
23 093

Swedbank Hypotek;
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Inlåning; 26%;
Beviljade ej
utnyttjade krediter;
2%

Utlåning; 24%
Fond; 16%

Depåer; 7%

Konfidentiell

Försäkring; 8%

•

Under de senaste 15 åren har
bankens verksamhetsområde haft en
mycket gynnsam utveckling vilket
drivit tillväxt för privatmarknaden.
Samtidigt har banken tagit
marknadsandelar på
företagsmarknaden.

•

Kundernas sparande har vuxit i ett
positivt börsklimat.

•

Tillväxten har under perioden följt en
relativt linjär trend av hög tillväxt.
Undantaget är perioden 2008/09 vid
finanskrisen samt ”hacket” vid
inledningen av corona-pandemin.

Banken har etablerat ett MTN-program med ram på 2 500 mkr.
Avsikten är att långsiktigt finnas på kapitalmarknaden och bidra till att upprätthålla en väl
fungerande marknad i Varbergs Sparbanks obligationer
Bankens avsikt är att löpande göra emissioner i storleksklassen 300 – 500 mkr
Syfte:
• Addera ytterligare en långsiktig finansieringskälla
• Öka durationen i den total finansieringen
• Ökad lönsamhet

•

Varbergs Sparbank har en mycket god förankring i ett verksamhetsområde som
präglas av befolkningsökning och tillväxt. Marknadsandel inom både privat och
näringsliv på 60%.

•

Bankens varumärke stärks av den unika samhällsnytta vi bidrar med i
verksamhetsområdet.

•

Femte största sparbanken

•

Riskprofilen på bankens kreditportfölj är låg

•

Mycket stark kapitalisering med en kapitalrelation på 27,84%

•

MTN-programmet möjliggör för en fortsatt lönsam tillväxt för banken samtidigt som det
är positivt ur ett riskperspektiv.
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